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Tridelni poklon tukaj in zdaj namesto nekemu drugje v prihodnosti. 

Nalepka za avtomobile, ki je zadnjih deset let priljubljena med zaskrbljenimi 

in kritičnimi ljudmi in se glasi »Lažje si je predstavljati konec sveta kot pa 

konec kapitalizma.«,1 me je pred kratkim začela motiti.

In to neizmerno.

Skoraj toliko kot samorogi. (O katerih sem na dolgo pisala drugje in bom kmalu 

objavila še kaj, »spremljajte to stran«, sledite mi -> @jayapapaya itn.). Ko smo 

že pri samorogih, si oglejte profilno sliko Vitalika Buterina, (so)ustanovitelja 

Ethereuma, platforme, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov: 2

1  Glej https://newleftreview.org/II/21/fredric-jameson-future-city »Nekdo je nekoč rekel, 
da si je lažje predstavljati konec sveta kot pa konec kapitalizma. Zdaj lahko to popravimo in 
smo priča poskusu, da bi si predstavljali kapitalizem tako, da si predstavljamo konec sveta.«
2  https://ethereumfoundation.org/devcon3/wp-content/uploads/2017/04/unicorn.gif 
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Na naslednjih straneh bom razložila, kaj sem razbrala iz teh dveh dokazov, 

izbranih iz širokega polja sodobne kulture. Toda najprej majhno opozorilo 

o omenjenem citatu o kapitalizmu: ne bom obravnavala vira, pa tudi 

Jamesonovega in Fisherjevega dela ne. Namesto tega se ga bom lotila kot 

kulturnega pojava, dejansko kot nalepke za avtomobile, in se vprašala, kaj 

zaradi njega mislimo in delamo in zakaj pritegne toliko ljudi. Poskušala bom 

pokazati, da je odgovor v veliki meri enak odgovoru na vprašanje, zakaj 

samorogi pritegnejo toliko ljudi in zakaj na koncu sveta najdemo verigo blokov. 

Začnimo torej na začetku, ki je ...

1. 

... atevs cenoK

Torej, kaj natanko me moti pri nalepki za avtomobile? Moti me, kako usmerja 

naše mišljenje: utrinek, podoba, dim in ruševine in potem »ja, ja, res je, vidim 

ga, konec sveta, ne vidim pa, kakšen bi lahko bil postkapitalistični svet«. Tako 

ta nalepka spremeni nezmožnost končanja kapitalizma v neuspeh domišljije 

(kar je razlaga za vztrajnost kapitalizma, s katero se nikakor ne strinjam). Tu 

bi se rada osredotočila na še bolj pretanjen premik mišljenja, ki se prav tako 

zgodi v tem stavku, namreč da najprej pomislimo na konec sveta, šele potem 

pa na to, kakšno bi lahko bilo življenje po kapitalizmu, pri čemer sta na tej 

točki oba že neločljivo povezana. Konec kapitalizma je postal konec sveta 

in naloga domišljije postane ugotoviti, kaj početi s tem postapokaliptičnim 

prostorom, to tabulo raso, tem novim svetom. 

Mogoče je to zaradi krogov, v katerih se gibljem, toda zdi se mi, da je v zadnjem 

času poskočilo število delavnic, procesov design sprint, vaj iz spekulativne 

fikcije, hackathonov ipd., ki poskušajo obravnavati ta primanjkljaj domišljije, 

predstav o tem, kaj se zgodi po kapitalizmu. Pri teh vajah za ustvarjanje 

novega sveta moramo pogosto začeti iz nič – definirajmo popolno velikost 

popolne skupnosti; zasnujmo popolnoma uravnotežen sistem za proizvodnjo 

in potrošnjo; na novo izumimo delovanje oblasti, ekonomije, otroškega varstva 

in sistemov peke kruha, odločanja in sodstva. In tako z vrstenjem barvnih 

samolepilnih listkov vznikne nova družba, DOBRA družba, v kateri je vse 



5

drugače, ker smo DOBRI ljudje; do rešitve smo prišli sodelovalno in tokrat bomo 

vse naredili drugače. Še en nov začetek, nepopisan list, deviški otok, še ena 

načrtovana prihodnost, v kateri začnemo znova, še ena zamišljena skupnost, 

v kateri so bile razrešene vse nepravičnosti, nečistosti in onesnaženje sveta. 

Moj odgovor na teh delavnicah in v teh pogovorih je vse pogosteje: adijo. Ne 

grem z vami v to lepo prihodnost. Ostala bom med ruševinami starega sveta 

in se česa domislila ...

Ostala bom tukaj. 

Mislim, da ta citat, ta nalepka za avtomobile, ne zadeva pomanjkanja 

domišljije. To, kar se tu dogaja in izraža, je, da je bil konec kapitalizma zapleteno 

povezan s koncem vseh naših svetov, tako da če se zruši kapitalizem, bomo 

z njim padli tudi mi. Ko sem raziskovala temo tega eseja, sem naletela na 

Kessousovo kratko besedilo3 o znanstvenofantastični zgodbi I Have No Mouth, 

and I Must Scream (Ellison 1967/2011). Čeprav Kessous ne pove nič določenega 

o tem, kar se zdi očitno bistvo zgodbe, je name naredilo vtis naslednje: 

Beli moški protagonist, vodja skupine preživelih v svetu, ki ga obvladuje 

superračunalnik, ubije edino črno osebo/žensko v skupini (in zgodbi), ki je 

bila, na zabavo superračunalnika, tudi punudnica spolnih uslug za njene člane 

in tako vzrok protagonistove stalne ljubosumne agonije. Protagonist jo ubije 

med razburjenjem zaradi hrane, ko se zdi verjetno, da bodo vsi umrli, potem pa 

išče »nekakšen dokaz hvaležnosti v njenih očeh«, ker jo je rešil muk. Je edini, 

ki preživi, a postane kepa lepljive snovi brez ust in z mlahavimi okončinami, 

njegov um, ki ostane nedotaknjen in živ, pa v neskončnost premleva pretekle 

dogodke. Moja interpretacija je, da konec sveta ponudi protagonistu priložnost, 

da se opere krivde in postane »rešitelj« vira svoje sramote tako, da jo ubije, 

pri tem pa ne spozna, da je mogoče šlo le za konec njegovega sveta. 

To je dober čas za še eno opozorilo. Nisem prebrala izvorne znanstvenofantastične 

zgodbe in ne spoznam se posebej na psihoanalizo, spolno politiko, post/

3  Glej https://www.e-ir.info/2016/03/29/
imagining-the-end-of-the-world-in-fiction-and-capitalism/ 
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kolonializem in druga povezana področja, nujna za natančno analizo, ki je tu 

v resnici potrebna. Kar počnem, je to, da brezobzirno uporabljam Kessousov 

povzetek zgodbe, da bi povedala svoje. Moja poanta je, da bi se v teh zgodbah 

o koncu sveta morali dejansko vprašati, čigav svet natanko se končuje in 

kaj se ruši skupaj z njim. Zato osebni intermezzo: moj svet se šele začenja. 

Zato ne bom dopustila, da bi me kdor koli prepričal, da je konec, da smo vsi 

soočeni z gotovim izumrtjem (okoljskim, ekonomskim, političnim, kulturnim, 

duhovnim) in da nas mora rešiti neki tip, ki nas bo odpeljal na Mars.4 Mogoče 

je preprosto čas za umik, čas, da ta protagonist SEDE < POSTANE PONIŽEN 

in opazuje, kateri drugi svetovi bi lahko vzniknili iz »njegovih«5 ruševin.

Dobro, ampak mogoče se sprašujete, kaj ima ta improvizirani govor s samorogi 

in verigami blokov ...

2.

Tam sem videla verigo blokov – zgradili so jo samorogi.

Samorogi. Povsod so. Ko enkrat postanete pozorni nanje, jih boste videli, 

kako strmijo v vas izza rekelca tistega direktorja za tehnološki razvoj v baru, 

z grafita na razpadajočem zidu v revnem delu mesta ali iz dokumentarca o 

queer skupnosti, katere člani se identificirajo s samorogi, s plišaste igrače, ki jo 

je nečak dobil za darilo, iz tematskega klubskega večera, ki se vam pojavlja na 

Facebooku, z nalepk za kopalnico, profilnih slik, otroških kostumov, napihljivih 

stvari na hackathonih ipd. To, kar je tako nenavadno in strašljivo ter tudi precej 

neverjetno pri tem razširjenem pojavu, je, da ni organiziran. Vsi ti samorogi 

niso del komercialne kampanje ali koherentne subkulture. Ne. Pronicajo 

skozi neverjetno raznovrstno množico kontekstov kot izraz nečesa. Izraz 

kolektivnega kulturnega nezavednega, nekakšne potrebe, ki je na videz precej 

razširjena. Privlačnost in identifikacija, si drznem trditi, sta v vseh teh primerih 

enaki: gre za tisto * mitično svetlikajoče se *, za nekaj posebnega, za bitje, ki 

4  Bi lahko bilo kaj bolj simboličnega od izbire Marsa za naslednjo ponovitev njegovega 
sveta?
5  Ne jezite se. Zaimek in referenco uporabljam kot splošno zamenjavo za določeno 
zgodovinsko obdobje, ne pa za določenega moškega. Tu gre za širše vprašanje.    
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skoraj obstaja med nami, ampak je zunaj dosega v nekem čarobnem drugje. 

Prepričana sem, da je to isti drugje kot nekraj in dober kraj utopije, za katero se 

zdi, da je poleg konca sveta in samorogov še ena razširjena kulturna fiksacija. 

Ko so ljudje soočeni z različnimi, recimo jim narativnimi vidiki tehnologije 

veriženja blokov, kot so potencialni primeri uporabe, umetniško delo ali 

razstava, utemeljena na verigi blokov, se običajno takoj poslužijo utopičnih 

in/ali distopičnih vzklikov. To velja tudi za ljudi, ki snujejo in gradijo te 

stvari: Primerjava platforme Ethereum s Skynetom in prihodnjo diktaturo 

singularnosti ali pobalinskih DAO-jev6 je bila od začetka projekta eksplicitna 

zanesenjaška fantazija, razvneta fascinacija nad potencialno vsevedno močjo, 

ki bi jo sprožilo trzanje bledih prstov po tipkovnici. Mislim, da za to obstaja 

vzrok. Ta pa ni to, da bo »veriga blokov« nujno ustvarila takšne robotske 

vladarje, bogove umetne inteligence ipd., pač pa določene lastnosti teh 

tehničnih konstrukcij in njihove hrepeneče obljube.

Utopija, če bi se udejanjila, v bistvu pomeni popolno korelacijo med našim 

razumevanjem dobrega in popolnega in realnostjo samo. Kar mislim s tem, je, 

da če je utopija vse, kar mislimo, da je dobro, potem je nujno, da je natanko to. 

Mora biti natančna ustreznica vsega dobrega. Če se vanjo prikrade kaj zoprnega, 

travmatičnega ali bolečega, potem to ne bi bila več utopija. Po drugi strani 

pa je ta natančna korelacija tudi naša najhujša nočna mora, ker bi se lahko pri 

tem zmotili. Kaj, če se namesto natančnega izraza lepih delov naše domišljije 

nekako, nezavedno, odvije bijektivna preslikava naših najhujših mor, strahov 

in ogabnih želja? Tako dobimo distopijo. Utopija in distopija gresta z roko v 

roki, ena hitro postane druga, obe pa temeljita na predpostavki popolnega 

izraza (našega koncepta) dobrega (ki se lahko izkaže za slabo).

6  DAO je kratica za decentralizirane avtonomne organizacije, ki jih tvorijo skupine t. 
i. pametnih pogodb, ki določajo in uveljavljajo vidike upravljanja organizacije in njenih 
sredstev. Pametne pogodbe so deli kode, ki jih izvaja decentralizirana mreža računalnikov, 
zaradi česar jih je zelo težko ustaviti ali spremeniti. Čeprav beseda »avtonomen« zapelje 
domišljijo večine, ki si pod tem predstavlja nekakšno neodvisno voljo, pa to v bistvu pomeni, 
da pogodbe in pravila DAO hrani in uveljavlja mreža, ki celo ustanoviteljem teh organizacij 
otežuje ukinitev ali spremembo teh pravil. 
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Koda kot jezik ima nekaj zanimivih lastnosti. Naredi stvari in ima arhitekturo 

– ustvari nove prostore z novimi pravili, ki te prostore urejajo. Ko vstopimo v 

te nove prostore, si lahko zamislimo nekakšen drugje, kot bi arhitektura kode 

v nekem smislu ustvarila nov svet. Naravni jeziki v primerjavi s kodo običajno 

veljajo za nejasne in neučinkovite – določena beseda nikoli zares ne ustreza 

določeni stvari in ne povzroči nujno, da se nekaj zgodi, tako kot hočem: ljudje 

rečejo, da bodo nekaj naredili, potem pa naredijo nekaj čisto drugega. Koda 

pa ne. Koda naredi to, kar v njej piše. Ni razlike. Je, izraža in počne stvari – vse 

hkrati. In ker imamo zdaj absolutno korelacijo med tem, kar izrazimo, in tem, 

kar se zgodi, nas to hitro vodi k temu, da začnemo graditi utopijo (pri čemer 

vemo, da bi lahko bila tudi distopija). 

To je torej razlaga, zakaj nas veriga blokov takoj napelje k razmišljanju o utopiji/

možni distopiji. 

Kaj pa konec sveta? In zakaj je veriga blokov tam? 

Nismo še prišli do tja. Do zdaj smo obravnavali le kodo, ne pa celotne verige 

blokov. 

Koda se izvaja, kot je napisana, a še vedno ostane težava, da vsak lahko napiše, 

kar hoče; nimamo zagotovila, da bodo napisali kaj dobrega ali resničnega. 

Zato moramo poskrbeti, da bodo edine interakcije s kodo in sistemom dobre 

in resnične. V ta namen uporabimo še dve orodji: kriptografijo in spodbude. 

Kriptografija se uporablja za dokazovanje resnice7 (dogodkov, identitete, 

lastnine). Ima zmožnost, da dokaže stvari z uporabo matematičnih metod 

(različnih oblik razprševanja), ki zavarujejo integriteto informacij; dokaže lahko 

varnost nekega zapisa dogodkov, to, da je bil dodan ob določenem času, da ga 

nihče ni mogel spremeniti (ali pa dokaže, da je bil spremenjen) in da ima tisti, ki 

je dodal informacijo, prave poverilnice (kriptografske ključe), da to lahko stori.

7  O tem kriptografskem »resničnostnem stroju« sem že pisala v: Brekke, J. K. 
Disassembling the Truth Machine. V /META. Tracing unknown kno//wns/. de Vega, M. Mazon 
Gardoqui, V. & Silvestrin, D. ñ (Mexico City & Berlin).
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Spodbude se uporabljajo za zagotovitev dobrega ravnanja. Zaradi finančnih 

spodbud, kot so dokaz o delu, napovedovalni trgi ipd., ki se običajno uporabljajo 

v večini aplikacij, ki temeljijo na veriženju blokov, slabo ravnanje, laži, napadi 

na sistem ipd., stanejo preveč, da bi kdo hotel biti slab.

In tako dobimo verigo blokov, ki so jo izdelali samorogi s sestavljanjem nujnih 

gradnikov kode, kriptografije in spodbud, da bi varno zgradili dobro, utopijo 

(ali distopijo). Prihodnost. Končno rešitev. Konec.

Sveta ... 

[Toda kako, bi lahko vprašali, vemo, da je informacija, ki je kriptografsko 

zavarovana, resnična? In kdo, bi lahko vprašali, določi, kaj je dobro ali slabo 

ravnanje? Dobri vprašanji.]

3. 

Obrnila sem se in odkorakala nazaj. 

Nekje sem prebrala, da je naše trenutno stanje ogromnega stresa, disonance 

in fragmentirane neredne kognitivne stimulacije stanje stalnega prisilnega 

sedanjika, da nimamo več mirnosti, ki je nujna, da bi si zapomnili preteklost, 

in nobene stabilnosti, na kateri bi gradili prihodnost. Namesto tega smo ujeti 

v gašenje požara v sedanjem trenutku, medtem ko poskušamo glavo obdržati 

nad gladino, dobro plavati ipd.

V tem je nekaj resnice, toda rekla bi, da so v tej nenehni zdajšnjosti naše oči 

mrzlično usmerjene v prihodnost. Sprašujemo se, kaj bo, ali smo pripravljeni 

nanjo, ali imamo zadostne veščine, potrebno vzdržljivost, potrebno tehnologijo, 

ali bo konec ali začetek, utopija ali distopija. To počnemo v tolikšni meri, da 

sedanjemu trenutku sploh ne posvečamo veliko pozornosti.

Dobra novica je, da sem, kot ste videli, že bila tam – v prihodnjem drugje, na 

koncu sveta, kjer živijo verige blokov in samorogi, in sem se odločila, da se 

obrnem in odkorakam nazaj. Zakaj? Ker se tam nisem mogla niti premikati niti 
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govoriti. Spreminjala sem se v lepljivo snov brez ust in z mlahavimi okončinami. 

Vse je bilo rečeno, vse je bilo narejeno, vse je bilo določeno. In bilo je strašljivo. 

In dolgočasno. In osamljeno.

V tem delu bom odkrita. Do zdaj sem v tem besedilu okolišila. Dejansko gre 

za nekatere subtilne (včasih pa tudi ne tako subtilne) fašistične tendence, ki 

pronicajo skozi sodobne tehnofuturizme, ki jih usmerjajo samorogi. Gre za 

zelo specifično obliko prihodnjega drugje, zaradi katere ljudje iščejo popolno 

rešitev, ki bo trajala večno. Sistem, ki je tako popoln, da vse drugo, kar ne 

spada vanj, ne more učinkovito vzajemno delovati (s trgi in z novo tehnologijo) 

in odstopa od modela, postane kašasta ničvredna lepljiva snov.

Ne razumite me narobe. Poskusila bom biti zelo specifična. Tu ne napadam 

»domišljije«. »Fikcija« ni težava. Nimam težav z »verigo blokov« kot tako, 

pa tudi nobene specifične osebe ne obtožujem fašizma. Težava je, da te 

abstrakcije in modeli prihodnosti (ki so orodja, ne reprezentacije našega 

sedanjega svetlikajočega se univerzuma) postanejo tako zapleteni vase, da 

se ne zmenijo za to, kar se dogaja tukaj in zdaj, in tako prepričljivi, da bi 

raje odpravili sedanjost, vse mehke ljudi, kot da bi priznali, da se ta model 

prihodnjega drugje mogoče ne obnese, kot je bilo pričakovano.

Naj razložim to tako, da se vrnem k primeru kode in ideji, da se izvaja, kot 

je napisana, v nasprotju z naravnimi jeziki, ki zgolj kažejo na vidike realnosti 

in jih reprezentirajo, niso pa učinkoviti pri povzročanju, da bi se kaj zgodilo. 

To razumevanje in razlika med kodo in naravnim jezikom sta podlaga za 

številne fašistične tendence v obravnavanih tehnofuturizmih – nasprotje 

med čistim, brezhibnim in natančno izvajajočim se kodiranim prostorom in 

neurejenim, mehkim svetom človeških nepopolnosti, ki žal obkroža prvega in 

zato potrebuje njegovo urejanje in določitev. Toda tisto, kar je zares globoko 

pomanjkljivo, je razumevanje kode in naravnih jezikov. Tudi naravni jeziki nekaj 

izvajajo, ampak imajo drugačen način izvedbe. Če pomislimo na vse svetove, 

ki smo jih v zgodovini človeštva zgradili prek konceptov naravnih jezikov in z 

njimi še pred nastopom kode; če pogledamo konference, bele knjige, pogovore 

in sestanke, ki potekajo v prostoru verige blokov, zaradi katerih ljudje nekaj 
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naredijo, postane to precej jasno. Tako koda kot naravni jeziki so del (po)

ustvarjanja sveta, a delujejo drugače. In kar je še pomembnejše, niti koda 

niti naravni jeziki nikoli ne bodo popolnoma določili stanja stvari. Koda ne 

obstaja zunaj tega sveta; je produkt tega sveta in obstaja v tem svetu, zato 

bodo učinki neurejeni in nikoli popolnoma določeni.

Obstaja tendenca, da se neznansko pre- IN podcenjujemo v razmerju do 

tehnologije, ko gre za ustvarjanje popolnih prihodnosti. Poleg tega nam je 

»tehnologija« predstavljena kot neka neustavljiva sila, ki linearno napreduje 

in določa našo prihodnost, naj nam je to všeč ali ne (avtomatizacija, umetna 

inteligenca, singularnost ipd.), dejansko pa SMO MI TISTI, KI GRADIMO 

STVARI. To pomeni, da če nam niso všeč učinki, (lahko) spremenimo, 

modificiramo, posodobimo, zamenjamo, ohranimo (»mi« je tu premikajoče 

se področje boja in zavez). Po drugi strani pa so delčki, ki jih ne nadzorujemo 

popolnoma, vsi učinki »tehnologije«: Vesolje je nedoločeno in veliko večje kot 

kar koli, kar lahko modeliramo v celoti. Ta nedoločenost ne pomeni poraza 

ali jalovosti, ampak le da moramo biti pozorni na učinke in spremeniti to, kar 

ne deluje, poleg tega pa slediti tudi temu, kdo določa, kaj pomeni, da nekaj 

»deluje« oziroma »ne deluje«.

Zato vas pozivam, da pri razmišljanju o verigi blokov in kakršnem koli vidiku 

tehnoutopizma pozornost preusmerite na nedoločeno, na področje neurejenih 

učinkov in možnosti, in ne na določene zgodbe, čiste utopije in distopije, konce 

sveta, nepopisane liste in nove svetove, ki se tako zlahka nakazujejo. Strah 

pred nedoločenostjo je tisti, ki iz sebe izbruhne potrebo po prihodnji končni 

rešitvi, pri čemer ima raje, da se svet konča, kot da bi priznal, da mogoče ne 

obstaja popoln večni potem, ampak le potekajoč in presunljiv proces zahajanja 

in vzhajanja svetov. Model, koncept, del kode, nekaj kriptografije – to so 

sredstva, orodja za začasno določenost, ki v procesu ustvari povsem nova polja 

nedoločenosti, nepredvidenega potenciala, možnosti, naključij in prihodnosti. 

Tako sem se torej vrnila iz tiste prihodnosti drugje. 

Tukaj sem, da poskrbim za zdaj in zadevo pripeljem do konca. 
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